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Alap Község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa György utca 31.
℡ 25/221-102,  25/220-370  titkar.aphiv@invitel.hu

JEGYZİKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Napirendi pont:

1. Termıföld megmővelése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések:
46/2012. (IV. 10.) számú határozat: 0244/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett mezıgazdasági mőveletek elvégzéséhez
mezıgazdasági gépek bérletére szerzıdés kötése
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JEGYZİKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 10-én 18.00 órai
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános ülésérıl
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme 7011 Alap, Dózsa György utca 31.
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester
dr. Gubik Zoltán alpolgármester
Erıs Gábor települési képviselı
Bölcskei Jenıné települési képviselı
Salamon Lajos települési képviselı
Suplicz Attila települési képviselı
Zuppon Andrea települési képviselı
Tanácskozási joggal jelen van:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 7
tagja jelen van, az ülést megnyitom. Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének
hitelesítıjéül a Képviselı-testület Bölcskei Jenıné települési képviselıt és Salamon Lajos
települési képviselıt válassza meg.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl
készülı jegyzıkönyv hitelesítıjének egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Bölcskei Jenıné és Salamon Lajos települési képviselıt megválasztotta.
Javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének a Képviselı-testület
Nyikosné Katzenberger Erikát fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Nyikosné Katzenberger Erikát elfogadta.
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1. Termıföld megmővelése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. TERMİFÖLD MEGMŐVELÉSE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselı-testület 37/2012. (III. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévı 0244/1 helyrajzi számú ingatlana megmőveléséhez a 2012.
évben tervezett mezıgazdasági mőveletek elvégzéséhez mezıgazdasági gépek bérbevételére
kér ajánlatokat. Az ajánlatok bekéréséhez a testület döntésének megfelelıen hirdetmény
kerület kifüggesztésre, melyben a testület által meghatározott szempontok is feltüntetésre
kerültek.
Az ajánlatok bekérésére kifüggesztett hirdetményre egy ajánlat érkezett az „Arany János"
Mezıgazdasági Szövetkezettıl (7011 Alap, Tavasz major 1.). Megkérem a Körjegyzı
Asszonyt, hogy az ajánlat tartalmát ismertesse. Az ajánlathoz becsatolásra kerültek a bérbe
adni kívánt gépek tanúsítványai, illetve a szárító használatbavételi engedély.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
Az „Arany János” Mezıgazdasági Szövetkezet adott be ajánlatot, melynek tartalmát
ismertetem: „Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület hivatala hirdetıtábláján
közzétett felhívásra az önkormányzat tulajdonában álló 0244/1 helyrajzi számú ingatlanon
2012. évben tervezett mezıgazdasági munkák elvégzéséhez a szükséges mezıgazdasági
gépek bérbeadására alulírott Kocsis Istvánné az Arany János Mezıgazdasági Szövetkezet
(székhelye: Alap képviselıje: Kocsis Istvánné cégjegyzék száma: 0702-000982 adószáma:
10080986-2-07
bankszámlaszáma:
10402946-29480982-00000000
számlavezetı
pénzintézete: K&H Sárbogárd) képviseletében ajánlatot kíván tenni.
A mezıgazdasági gépek bérlésére vonatkozó bérleti díj ajánlatuk:
15.000 Ft/ha + ÁFA
a. szántáshoz eke és erıgép
5.000 Ft/ha +ÁFA
b. simítózáshoz simító és erıgép
5.000 Ft/ha + ÁFA
c. tárcsázáshoz tárcsa és erıgép
5.000 Ft/ha + ÁFA
d. kombinátorozáshoz kombinátor és erıgép
8.500 Ft/ha + ÁFA
e. vetéshez, mőtrágyaszóráshoz vetıgép
2.000 Ft/ha + ÁFA
f. győrőshengerezéshez győrőshenger és erıgép
4.500 Ft/ha + ÁFA
g. kultivátorozáshoz kultivátor és erıgép
h. folyékony mőtrágya és vegyszerszóráshoz
2.500 Ft/ha + ÁFA
vegyszerezı gép és erıgép
15.000 Ft/ha + ÁFA
i. aratáshoz (szárzúzóval) kombájn
100 Ft/q + ÁFA
j. beszállításhoz erıgép és pótkocsi
k. esetleges szárításhoz szárító bérbeadására
50 Ft/q + ÁFA
szárítás víz %-konként
70 Ft/q + ÁFA
tisztítás
30 Ft/q + ÁFA
betárolás
30 Ft/q + ÁFA
kitárolás
Tudomásul vesszük, hogy bérleti ajánlatunk elfogadása esetén a gépek kezelését biztosítani
kell, illetve gondoskodni kell azok szabályszerő mőködtetésérıl. A bérbe adni kívánt
mezıgazdasági gépek rendelkeznek a megfelelı engedélyekkel és tanúsítványokkal, mőszaki
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engedélyekkel, amelyeket az ajánlatunkhoz másolatban csatoltunk.
Miután valamennyi bérbe adni kívánt mezıgazdasági gép felett mi magunk rendelkezünk, a
tulajdonunkban vannak, így ajánlatunk elfogadása esetén az önkormányzat valamennyi
munkafolyamat tekintetében valamennyi mezıgazdasági gépre velünk egy szervezet
személyében szerzıdést tud kötni.
Nyilatkozunk, hogy Alap Község Önkormányzata felé az ajánlat megtételének idıpontjában
semminemő köztartozásunk nincs. Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy az ajánlatunkat
érintıen a köztartozásunkról a döntéshozó tájékoztatást kaphat.
Reméljük, hogy ajánlatunk elfogadásával a bérleti szerzıdés megkötésére Szövetkezetükkel
kerül sor.”
Erıs Gábor képviselı:
Gondolom, hogy a termény betakarítása után nekünk kell kifizetni a tárolást.
Suplicz Attila képviselı:
A ki-be tárolást mindenkinek ki kell fizetni.
Bölcskei Jenıné képviselı:
Fel van vázolva minden.
Suplicz Attila képviselı:
Szerintem egy korrekt ajánlat. Valami ilyesmi árakra gondoltam. Az egyéb dolgokat, például
a vetımag, mőtrágya, mi finanszírozzuk meg.
Méhes Lajosné polgármester:
A termıföldre a földalapú támogatását is fel tudjuk venni az idei évre. A bérleti szerzıdés
tervezete elkészült, melyet a képviselık megismerhetnek, ezt körbeadom. Amennyiben az
elhangzottakhoz nincsen egyéb hozzászólás, ismertetem határozati javaslatomat.
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza
Méhes Lajosné polgármestert, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képezı Alap
település külterületén található 0244/1 helyrajzi számú ingatlanán 2012. évben tervezett
mezıgazdasági mőveletek elvégzéséhez a jegyzıkönyvhöz csatolt bérleti szerzıdés tartalma
szerinti mezıgazdasági gépek és eszközök bérletére szerzıdést kössön az „Arany János”
Mezıgazdasági Szövetkezettel, melynek székhelye: 7011 Alap, Tavasz major 1., képviselıje:
Kocsis Istvánné, cégjegyzék száma: 0702-000982, adószáma: 10080986-2-07,
bankszámlaszáma: 10402946-29480982-00000000, számlavezetı pénzintézete: K&H
Sárbogárd). A szerzıdésben rögzített díj fedezetét valamint a termıföld megmőveléséhez
szükséges anyagköltségek beszerzési árát a Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal
Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
46/2012. (IV. 10.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
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polgármestert, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képezı Alap település
külterületén található 0244/1 helyrajzi számú ingatlanán 2012. évben tervezett
mezıgazdasági mőveletek elvégzéséhez a jegyzıkönyvhöz csatolt bérleti szerzıdés
tartalma szerinti mezıgazdasági gépek és eszközök bérletére szerzıdést kössön az
„Arany János” Mezıgazdasági Szövetkezettel, melynek székhelye: 7011 Alap, Tavasz
major 1., képviselıje: Kocsis Istvánné, cégjegyzék száma: 0702-000982, adószáma:
10080986-2-07,
bankszámlaszáma:
10402946-29480982-00000000,
számlavezetı
pénzintézete: K&H Sárbogárd.
A szerzıdésben rögzített díj fedezetét valamint a termıföld megmőveléséhez szükséges
anyagköltségek beszerzési árát a Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 18.20 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Bölcskei Jenıné
jegyzıkönyv hitelesítı

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Salamon Lajos
jegyzıkönyv hitelesítı

